Referat af ordinært MR-møde i Frejlev menighedsråd
FREJLEV KIRKE
Kontor: Kirkecentret
Verdisvej 4 . 9200 Aalborg SV

tirsdag den 03. maj 2016 kl. 17.00 – 19.30
i Frejlev Kirkecenter

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
Mødestart er rykket til kl. 18.00. Dagsorden godkendt.
2. Godkendelse af mødereferat fra ordinært menighedsrådsmøde 07/04 2016
Under pkt. 9. Meddelelser fra præsterne fjernes afsnittet om spaghettigudstjenesterne. Det er
ikke et præsteønske. Der var ingen præster til stede, da dette blev drøftet. Se under pkt. 8.
Meddelelser fra præsterne i referatet for herværende møde.
Herefter blev referatet godkendt.
3.

Meddelelser fra formanden
- Provstimøde den 11/05 2016 i Sønderholm (tilmelding 29/04 2016)
- Konfirmationerne
5 personer fra Frejlev er tilmeldt.
Konfirmationerne er gået godt og planmæssigt.
4. Medarbejderrepræsentanten
Jonna spurgte ind til eventuelle procedurer for ændringer på kirkegården. Dette er afhængigt af,
hvilke og hvor væsentlige ændringer, der er på tale. Se videre under pkt. 7. Meddelelser fra
udvalgene.
5.

Meddelelser fra kontaktpersonen
- Personaleinfo
Dorthe Amalie er planmæssigt opereret dagen efter konfirmationssøndagen og har det så godt, at
hun ønsker at genoptage arbejdet snarest.
På næste møde ønskes et dagsordenspunkt om regulering af timetallet for kirkecenterværtinde.
Lønforhandlinger pågår i efteråret, med start i september, med de relevante organisationer.
Sussie har inviteret personalet til et møde med spørgsmålet: ”Hvad er det for en kultur, vi har på
arbejdspladsen?” Dette er et led i Sussies efteruddannelse.
6.

Meddelelser fra kassereren
- 2017-budget
- JSA’s ansøgning om reparation eller indkøb af sko
- Fordelingsnøgle
Budgetudvalget holder møde onsdag den 11/05 om 2017-budgettet.
Ansøgning om indkøb af nye sko er imødekommet.
Fordelingsnøglen er udsendt.
7.

Meddelelser fra udvalgene
- Forslag til dato/dagsorden til kirkegårdsudvalgsmøde (Helle Bang)
- Forpagtning af præstegårdsjorden
På Helle Bangs foranledning er Kirke- og kirkegårdsudvalget indkaldt til møde tirsdag den 17. maj
kl. 08:00. Mødet afholdes på graverkontoret.
Udvalget består af Karner, Helle, Bodil og begge præster.
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Kirkeværgen og graveren er også indkaldt til mødet, der især skal omhandle gravernes forslag til
ændringer på kirkegården.
Aktivitetsudvalget: Efterårets program er snart på plads. Dog mangler bekræftelser og endelige
datoer endnu. August (23., 24. eller 25.): Mamma Doc. 30. september: Benny Andersen, 05/10:
Syng sammen med Benny Andersen sange. Oktober: koncert med Marianne Mortensen og Michael
Westerskov i Frejlev Kirke. November (foreløbig idé): Sofie Klingberg Kruhøffer (”Mor er død,
men det taler vi ikke om.”)
Der var nogen debat om, hvordan vi tiltrækker et større publikum til sogneaftener mv. Samme
drøftelse ved møde i Frejlev Samråd i aftes. Der er mange tilbud at gå til. Men markedsføringen af
det enkelte arrangement vil nok altid kunne forbedres. En let betaling (fx 25 kr.) var i forslag. Men
så skal arrangementet momsregnes. Ingen konklusion på emnet.
Sussie: Det på sidste møde nævnte forslag om goddag/farvel-arrangement med gamle og nye
menighedsrådsmedlemmer i forbindelse med en gudstjeneste kan ikke finde plads i
gudstjenesteplanen.
Derfor foreslår menighedsrådet (som tidligere praksis i en årrække): Goddag/farvel-arrangement i
forbindelse med det nyvalgte menighedsråds første ordinære møde i starten af december.
Præstegårdsudvalg (Karner): Annonce til licitation af kommende 5 års forpagtning af
præstegårdsjorden er udarbejdet i nært samarbejde med SEGES (Landbrugets Rådgivningscenter)
i Aarhus. Annoncen har været bragt i Nordjyske i søndags (01/05 2016) og kommer desuden i Nibe
Avis i morgen (05/05 2016) og igen næste onsdag. Afleveringsfrist for licitationsbud er 02/06 kl. 12
i Frejlev Kirkecenter, og licitationen afholdes samme dag kl. 16 i Sønderholm Sognegård.

8.

Meddelelser fra præsterne
- Forslag til K.E. Løgstrup-kursus (JSA)
Debatten om forplejning efter spaghettigudstjenester blev taget ved sidste mr-møde, hvor ingen
præster var til stede. Derfor igen nu. Sussie ønsker ikke spaghetti med kødsovs ændret, men der kan
evt. findes anden løsning på fremstillingen af maden. Der var lidt debat om det ’underlige begreb’
spaghetti-gudstjeneste, da det intet har med gudstjenesten at gøre. Det er velbesøgte gudstjenester
for børn, deres forældre og bedsteforældre. Men bør ikke blive for voldsomt præget af ”spaghetti
med kødsovs”-serveringen bagefter.
2 minikonfirmandhold er nu afsluttet med Kathrine som underviser. Sussie afholder en opfølgende
samtale med Kathrine, hvorefter planlægning for det kommende skoleår kan foretages.
Dette må være et punkt til fællesmødet i juni.
JSA’s forslag (udsendt) blev støttet og godkendt med finansiering fra aktivitetsudvalgets budget.
Der har været nogen efterspørgsel på JSA’s studiekredsarbejde.
9.

Meddelelser fra kirkeværgen
- Fokus Folkeoplysning
Arrangementet, som Fokus afholdt i Frejlev Kirke den 13/04 2016 var oprindeligt et
eftermiddagsarrangement. Pga. overvældende tilmelding blev det dubleret samme dag om
formiddagen. Idéhistoriker og forfatter Lars Morell gav sin udlægning af renoveringen og
udsmykningen af Frejlev Kirke, som Per Kirkeby stod for i sidste del af 1990’erne. 7 personer
deltog fra Frejlev Kirke (personale og menighedsrådsmedlemmer). Fokus har valgt ikke at sende os
regning på 7 deltagergebyr á 100 kr. Fokus har udtrykt stor taknemmelighed for, at de måtte holde
arrangementet hos os. Formiddagens arrangement havde ca. 66 deltagere, og eftermiddagen 46
deltagere. Begge arrangementer blev flankeret af salmesang med Margit ved orglet.
Det årlige syn blev afholdt den 12/04 2016. Ingen ’gamle mangler’. Af nye mangler var flere
småtterier samt én stor ting, nemlig tiltrængt reparation af kirkegårdens dig. Der er i synsrapporten anslået udgift hertil på 250.000 kr., hvilket nok slet ikke er tilstrækkelig, men det er et
signal til provstiudvalget, at vi står over for en meget stor udgift. Provsten har kommenteret, at
dette også var et emne på provstesynet sidste år, så man er opmærksom på det.
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Rullebord i stål tilpasset højde af industriopvaskeren er nu anskaffet og leveret til køkkenet.
Tilbud er hentet på en ens indbinding af de fire alterbøger, der i flere år har ligget og set uens ud.
Bjarne tager sig af det med bogbinderen fra Svendborg, som også om-indbandt alle vore
salmebøger. Tidspunkt, hvor bogbinderen skal have bøgerne vælges ud fra Sussies ferie.
Sussie talte varmt for, at når de blå stofbeklædte hynder på kirkebænkene skal repareres, bør der
vælges en lys, beige læder, svarende til knæfaldet.

10.

Fremtidig anvendelse af kirkecentret til konfirmationsgæster, der ikke er
plads til i kirken (Bjarne)
Ved de netop afholdte konfirmationer tog flere mennesker, der kom med telegrammer o.l. imod
budet at sætte sig ind i sal B og følge konfirmationsgudstjenesten på skærmen. En tilbudt kop kaffe i
denne sammenhæng blev ligeledes taget rigtig godt imod.
Forslag at præsterne fremover kan meddele konfirmandfamilierne, at gæster ud over, hvad der er
plads til i kirken, er velkomne til at overvære transmissionen i kirkecenteret, blev vedtaget.
11. Evt.
JSA gør opmærksom på, at der ofte er ulåst dør ved nødudgangen fra sal B. Et skilt ”nødudgang”
kan måske have sin nytte på dette sted.
JSA opfordrer til, at flere (menighedsrådsmedlemmer såvel som personale) bliver fortrolige med at
tænde for mikrofonanlægget i kirkecentret. JSA efterlyste en bedre og overskuelig vejledning ved
anlægget.
Ved mindekomsammen efter bisættelse/begravelse kan Helle Bjerregaard opfordres til at tænde
anlægget og lægge mikrofon frem inden arrangementet begynder – og slukke og lægge mikrofonen
på plads bagefter.
JSA opfordrede igen til at alle husker at benytte Google-kalenderen, så man kan stole på den.
Et forslag blev nævnt, at samle og opbygge en samling af bøger og skrifter om Per Kirkeby o.l. i det
nye præstekontor.

Referent
Bjarne Bang-Schnack
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